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(online). 
Мова викладання: українська  
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Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити потребує базових знань з предметів «Механізми 
регулювання праці та зайнятості», «Праця в новій 
економіці», «Стратегічний та інноваційний розвиток 
соціально-економічних систем»  

 
1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» є 
формування у здобувачів знань з теорії та практики соціальної відповідальності 
і набутті ними відповідних компетенцій, які забезпечать формування соціально-
відповідальної поведінки. 



Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування сутності соціальної 
відповідальності як стратегії збалансованого розвитку; сутності та значення 
корпоративної соціальної відповідальності; вивчення особливостей 
професійного розвитку персоналу в контексті формування соціально 
відповідального бізнесу; сутності соціальної відповідальності у сфері 
зайнятості; соціального інвестування. 

 
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  
Загальні компетентності 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний  рівні в умовах становлення нової економіки. 
 

Спеціальні компетентності 
СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою. 
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

СК13. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління. 

СК15. Здатність визначати економічні тренди (в умовах нової економіки) 
та стратегічні пріоритети розвитку економічних  систем в контексті  соціальної 
відповідальності та сталого розвитку суспільства.  

СК16. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 
попереджати та розв’язувати конфлікти. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, 



фінансового та кадрового забезпечення. 
ПРН16. Налагоджувати соціальну взаємодію в колективі, здійснювати 

ефективні комунікації, управляти конфліктами. 
ПРН18. Здійснювати економічну діяльність із врахуванням економічних 

трендів (нової економіки) та стратегічних пріоритетів розвитку економічних 
систем в контексті  соціальної відповідальності та сталого розвитку суспільства. 

 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Соціальна відповідальність як 

стратегія збалансованого розвитку. 
Сучасна філософія соціальної відповідальності. 
Соціальна відповідальність як система. 
Суб’єкти та ступені соціальної 
відповідальності. Види соціальної 
відповідальності. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Видова класифікація соціальної 
відповідальності. 
Сутність поняття “соціальна 
відповідальність бізнесу” та його видів. 

2 Тема 2. Соціальна відповідальність людини, 
держави та інститутів громадянського 
суспільства. 
Соціально відповідальна взаємодія держави, 
бізнесу та інститутів громадянського 
суспільства. Сутність і складники соціальної 
відповідальності людини, її значення в 
забезпеченні стійкої позитивної динаміки. 
Розвиток соціальної відповідальності інститутів 
громадянського суспільства. Соціальна держава 
як провідний суб’єкт соціальної 
відповідальності. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Соціальні програми Європейського союзу. 
Теоретичне підґрунтя та сучасний зміст 
поняття “соціальна держава”. 
Соціальна відповідальність людини в 
контексті сталого розвитку. 
Соціальна відповідальність людини к чинник 
стійкої соціальної динаміки. 

3 Тема 3. Корпоративна соціальна 
відповідальність: організаційно-правове 
забезпечення. 
Сутність і значення корпоративної соціальної 
відповідальності. Інституціональне 
забезпечення соціальної відповідальності: 
міжнародний формат і проблеми вітчизняної 
практики. Організаційно-управлінські 
механізми імплементації корпоративної 
соціальної відповідальності у систему 
управління організацією. 
 

8 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Розвиток концепції корпоративної соціальної 
відповідальності в контексті забезпечення 
сталого розвитку. 
Вплив корпоративної соціальної 
відповідальності на 
конкурентоспроможність підприємства. 



4 Тема 4. Корпоративна соціальна 
відповідальність у системі стратегічного 
управління організацією. 
Комплексна модель управління соціальною 
відповідальністю організації. Взаємозв’язок 
соціально відповідальної поведінки і стратегії 
розвитку організації. Корпоративна соціальна 
відповідальність у стратегічному управлінні 
людськими ресурсами. Узгодження 
інноваційної політики організації з принципами 
соціальної відповідальності. 

9 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Корпоративна соціальна відповідальність в 
контексті стійкого розвитку підприємств. 
Світові тренди у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності. 
Управління корпоративною соціальною 
відповідальністю. 

5 Тема 5. Соціальна відповідальність у сфері 
формування та розвитку персоналу. 
Соціальна відповідальність підприємства у 
процесі професійного добору персоналу. 
Працевлаштування та адаптація нових 
працівників на засадах соціальної 
відповідальності. Особистісний та професійний 
розвиток персоналу в контексті формування 
соціально відповідального бізнесу. Додержання 
етичних принципів під час звільнення 
працівників. Підтримання контактів з 
колишніми працівниками. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Розвиток персоналу та соціальна 
відповідальність на підприємстві. 
Оцінка рівня соціально відповідального 
управління персоналом. 
Розвиток персоналу на засадах соціальної 
відповідальності: зарубіжний досвід. 

6 Тема 6. Соціальна відповідальність у сфері 
компенсаційної політики. 
Додержання базових принципів соціальної 
відповідальності у процесі формування 
компенсаційної політики. Конструювання 
компенсаційного пакета на засадах соціальної 
відповідальності. Сучасні підходи до 
проєктування різних складових 
компенсаційного пакета в контексті реалізації 
принципів соціальної відповідальності. 
Соціальний пакет як складник програм 
соціальної відповідальності. 

9 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Технологія формування та впровадження 
компенсаційного пакета як базису 
формування соціальної відповідальності 
підприємства. 
Соціальний пакет як інструмент соціальної 
відповідальності. 
Технологія формування та впровадження 
компенсаційного пакету. 

8 Тема 7. Корпоративна культура соціально 
відповідальної організації. 
Взаємозв'язок корпоративної культури і 
соціальної відповідальності організації. 
Система корпоративних цінностей. 
Упровадження цінностей соціальної 
відповідальності в корпоративну культуру. Роль 
корпоративної культури в забезпеченні 
стратегічної стійкості підприємства. 
Управлінський вплив КСВ на формування, 
збереження та розвиток корпоративної 
культури організації. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Корпоративна культура як основний чинник 
сталого розвитку організації. 
Вплив етичних компонентів на розвиток 
корпоративної культури. 
Поняття корпоративної культури: її сутність 
і структура. 

9 Тема 8. Соціально відповідальна взаємодія 
бізнесу із зовнішніми заінтересованими 
сторонами. 
Теорія заінтересованих сторін та її 
використання. Зовнішнє середовище 
корпоративної соціальної відповідальності. 
Взаємодія зі споживачами на засадах соціальної 
відповідальності. Добросовісна ділова практика 
та соціально відповідальне примноження 
нематеріальних активів. 

8 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Аналіз заходів економічної політики щодо 
відповідності інтересам заінтересованим 
сторін. 
Класифікація заінтересованих сторін в 
проєктах розвитку підприємств. 

10 Тема 9. Соціальна відповідальність у сфері 
зайнятості.  
Сутність соціальної відповідальності у сфері 
зайнятості. Збалансування інтересів партнерів 
сфери зайнятості в контексті їх соціальної 
відповідальності. Напрями відповідальності 
соціальних партнерів за рівень зайнятості 
населення регіону. 

9 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Соціальна відповідальність бізнесу: її 
сутність та роль в регулюванні зайнятості. 
Системна організація соціальної 
відповідальності партнерів у сфері 



зайнятості. 
11 Тема 10. Екологічний напрям соціальної 

відповідальності. 
Сутність, функції та рівні екологічної 
відповідальності. Екологічна відповідальність 
як суспільна ідея і практика цивілізованих 
країн. Корпоративна екологічна 
відповідальність. Екологічна відповідальність 
громадян.  

9 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Економічний аналіз соціально 
відповідальної діяльності підприємств у 
частині екологічних інвестицій. 
Корпоративна соціальна відповідальність у 
вирішенні екологічних проблем. 

12 Тема 11. Соціальне інвестування. 
Сутність і види соціального інвестування. 
Держава як соціальний інвестор. Основні 
характеристики соціального інвестування 
підприємств. Соціальне інвестування 
громадських організацій. Основні напрями 
активізації соціальних інвестицій. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Інноваційні механізми міжнародного 
соціального інвестування. 
Проблеми соціального інвестування 
організацій в Україні. 
 

 Тема 12. Соціальне партнерство як інститут 
формування та розвитку соціальної 
відповідальності. 
Гармонізація інтересів сторін соціально-
трудових відносин на принципах соціального 
партнерства. Консолідована соціальна 
відповідальність як вияв сучасного рівня 
соціального партнерства. Форми соціального 
партнерства та їх вплив на розвиток соціально 
відповідальної діяльності. Колективний договір 
у системі формування соціальної 
відповідальності. 

10 

1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Суб’єкти соціально-партнерських відносин. 
Значення соціального партнерства при 
вирішенні трудових спорів. 
Розвиток ідей соціального партнерства. 
Роль колективно-договірного регулювання в 
забезпеченні інтересів сторін трудових 
правовідносин. 
 

 Тема 13. Стратегічні напрями розвитку 
соціальної відповідальності в Україні. 
Формування ідеології та культури соціальної 
відповідальності. Організаторська роль держави 
в розвитку соціальної 
відповідальності.  Активізація діяльності 
підприємців-роботодавців щодо розвитку 
соціально відповідального бізнесу. Цінності 
соціальної відповідальності та європейський 
вибір України. 
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1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Тестування. Опитування. 
Презентації. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Корпоративна соціальна відповідальність: 
досвід європейських компаній. 
Фінансове та інституційне стимулювання 
соціальної відповідальності бізнесу в 
країнах Європейського Союзу. 
 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.   
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 



навчання. 
Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  
- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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